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	 เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2564	รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.	กล่าวเปิด
โครงการตลาดกลาง	ชสอ.	ออนไลน์	 เพ่ือคนสหกรณ์	 โดยมี								
นายชัยวุฒิ	มัณฑะนานนท์	สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	 เขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก	 ชสอ.	สหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมและนำาสินค้า					
มาเข้าร่วมกิจกรรม	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี
	 จากวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ให้ความสำาคัญในเรื่อง
การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์													
คณะกรรมการดำาเนินการ	 ชุดที่	 49	กำาหนดนโยบาย	 เรื่อง	
“การพัฒนา	ชสอ.	ด้านสวัสดิการสหกรณ์สมาชิก”	 โดยการ														
จัดตั้งตลาดสินค้า	Online	สำาหรับเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าของ
สมาชิกสหกรณ์	 ให้สมาชิกของสหกรณ์สมาชิกซื้อขายสินค้า
กันเองโดยตรง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์การจัดตั้ง	
สหกรณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให้มีความกินดีอยู่ดี	
เป้าหมายหลัก	 เพ่ือให้	 ชสอ.	 เป็นองค์กรที่พัฒนาสหกรณ์						
ออมทรัพย์และบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างยั่งยืน

ชสอ. เปิดตัว โครงการตลาดกลาง ชสอ. ออนไลน์
เพื่อคนสหกรณ์
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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด

สวัสดีครับ ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน

			 	ในศภุวาระดถิขีึน้ปใีหม	่พ.ศ.	2565	ผมพรอ้มด้วยคณะกรรมการดำาเนนิการ	ทีป่รกึษา	ผูต้รวจสอบกจิการ	
และเจ้าหน้าที่	 ชสอ.	 ทุกคน	ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกคุ้มครองให้					
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่านประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	และขอขอบพระคุณที่ได้ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของ	ชสอ.	ด้วยดีเสมอมา
 
	 สำาหรับผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2564	(เมษายน	–	ธันวาคม	2564)	
ระยะเวลา	9	เดือน	ชสอ.	มีสินทรัพย	์136,709,567,225	ล้านบาท	มีกำาไรสุทธ	ิ1,153,721,608	ล้านบาท	
ทัง้นี	้ส่วนหนึง่เปน็ผลมาจากทีส่มาชกิใหก้ารสนบัสนนุและให้ความเชือ่มัน่ในการบรหิารงาน	ชสอ.	เพือ่ประโยชน์
สูงสุดของมวลสมาชิกอย่างแท้จริง
 
	 ทา้ยน้ี	ขอเชญิชวนสหกรณใ์ชบ้รกิารเงนิกู	้โครงการเงนิกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 6	อตัราดอกเบีย้	
2.70	ต่อปี	(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	และอัตราดอกเบี้ย	2.78	ต่อปี	(มีเฉลี่ยคืน)	ตั้งแต	่วันที่	1	พฤศจิกายน	2564	–	31	
มกราคม	2565	 โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7	อัตราดอกเบี้ย	2.70	ต่อปี	 (ไม่มีเฉล่ียคืน)	
โครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ อัตราดอกเบ้ีย	2.70	ต่อปี	 (ไม่มีเฉลี่ย
คืน)	เปดิใหบ้รกิารตัง้แตว่นัที	่30	พฤศจกิายน	2564	สมาชกิทีม่คีวามประสงคใ์ชบ้รกิารตดิตอ่	ฝา่ยสนิเชือ่	ชสอ.	
โทรศัพท์	0	2496	1199	ต่อ	212	–	216,	223,	226,	และ	227	ขอบคุณครับ	

                                                                                   
	 										รองศาสตราจารย์	พิเศษ	พลโท	
	 							 	 	 	 	 						(ดร.วีระ		วงศ์สรรค์)
	 	 	 	 	 	 	 							ประธานกรรมการ		
																													 	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด																																	
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	 เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2564	รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.	มอบหมาย
ให้	นายศิริวัฒน์	อินทรมงคล	นายนพดล	อินปา	รองประธาน
กรรมการ	พร้อมด้วย	นางสาววันทนา	บ่อโพธิ	์กรรมการและ
เลขานุการ	นายวิทยา	ประเทศ	ดาบตำารวจเดชาวัตร	อุ่นสอน	
นายเอนก	ล่วงลือ	กรรมการดำาเนินการ	ซึ่งในพิธีการลงนาม
ครั้งนี้มี	6	หน่วยงาน	ร่วมพิธ	ีประกอบด้วย	รองศาสตราจารย์	
ดร.ประเสรฐิ	จรรยาสภุาพ	นายกสมาคมเศรษฐศาสตรส์หกรณ์
แห่งประเทศไทย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วีระพล	 ทองมา	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้		นายวิศิษฐ์		ศรีสุวรรณ์		อธิบด	ี			
กรมส่งเสริมสหกรณ์	นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	ประธาน
กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 นายศิริชัย									
ออสุวรรณ	 ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย	 จำากัด	 และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์																
แห่งประเทศไทย	จำากัด	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและการดำาเนินงานสหกรณ์	 การพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมให้มีมาตรฐาน	และร่วมมือกันพัฒนา
ดำาเนินงานสหกรณ์ด้านอื่นๆ		ตามที่เห็นสมควร		นอกจากนั้น			
ได้มีการประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานเพ่ือพิจารณากรอบ
แนวทางการดำาเนนิงานตามบนัทกึความรว่มมอื	ณ	ห้องประชมุ
สภามหาวิทยาลัย	ชั้น	5	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชสอ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ
ทางวิชาการ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
การดำ เนินงานสหกรณ์ (MOU) 
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	 เมือ่วนัที	่24	ธนัวาคม	2564	รองศาสตราจารย ์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.	 กล่าว
เปิดการฝึกอบรม	หลักสูตร	“คณะกรรมการอำานวยการ”	และ

บรรยายพิเศษ	พร้อมด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ	ที่ปรึกษา	

และผู้ตรวจสอบกจิการ	ชสอ.	เขา้รว่ม	โดยม	ีนายวทิยา	ประเทศ	

ประธานกรรมการวิชาการ	กล่าวรายงาน	ณ	 โรงแรมโลตัส					

ปางสวนแก้ว	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	

อบรม หลักสูตร “คณะกรรมการอำ นวยการ”

	 ทั้งน้ี	 ชสอ.	 ขอขอบคุณวิทยากรจากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 จำากัด	 และสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

รฐัวิสาหกจิการไฟฟา้นครหลวง	จำากัด	ในการบรรยายใหค้วามรู	้

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้ารับการอบรม	จำานวน	

226	คน	80	สหกรณ์

	 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝกึอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั

แนวคิดการบริหารงานสหกรณ์	บทบาท	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบ	

ของคณะกรรมการอำานวยการ	รวมทัง้ระเบยีบ	คำาสั่ง	ข้อบงัคบั

และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบัิติหน้าทีข่องคณะกรรมการ

อำานวยการ	การบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์	และนำาไป

ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้า

หมายตามวัตถุประสงค์	และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสหกรณ์
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	 เมื่อวันท่ี	 13	 ธันวาคม	 2564	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.            
พร้อมด้วย	นายกิตติ์	 เกิดโสภา	ประธานกรรมการส่ือสาร
องค์การ	นางสาววันทนา	บ่อโพธิ์	 กรรมการและเลขานุการ	
และ	 ดร.สมนึก	 บุญใหญ่	 ผู้จัดการใหญ่	 ให้การต้อนรับ																	
นายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์      
ครูภูเก็ต จำ กัด	นำาคณะกรรมการดำาเนินการ	จำานวน	17	คน	
เข้าศึกษาดูงาน	 ด้านการบริหารจัดการของ	 ชสอ.	 และ										
แลกเปล่ียนประสบการณก์ารดำาเนนิกิจการ	เพือ่นำาไปปรับปรุง
และพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป	พร้อมทั้งเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์สหกรณ์	 ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่สหกรณ์
สมาชิก	และศูนย	์IT	ชั้น	4	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

	 เมื่อวันท่ี	 14	 ธันวาคม	 2564	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.           
พร้อมด้วย	นายกิตติ์	 เกิดโสภา	ประธานกรรมการสื่อสาร
องค์การ	นางสาววันทนา	บ่อโพธิ์	 กรรมการและเลขานุการ	
และ	 ดร.สมนึก	 บุญใหญ่	 ผู้จัดการใหญ่	 ให้การต้อนรับ																			
นายไพบลูย ์พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณอ์อมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จำ กัด นำาคณะกรรมการดำาเนินการ	จำานวน	10	
คน	เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของ	ชสอ.	 เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสหกรณ์ฯ	
และได้แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างสหกรณ์กับ	ชสอ.	พร้อมทั้ง
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์	 ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่
สหกรณ์สมาชิก	และศูนย์	 IT	ชั้น	4	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัด
นนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำ กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำ กัด

สหกรณ์สมาชิกศึกษาดูงาน 
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	 เมื่อวันที่	 27	 ธันวาคม	 2564	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.               
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ											
ครั้งที่	4/2564	โดย	นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นประธานในที่
ประชุม	 เพื่อแจ้งความคืบหน้าการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
กลาง	 “การเงิน	การบัญชี	 และการบริหารสำาหรับกรรมการ
สหกรณ์”	 สำาหรับชุมนุมสหกรณ์	 สหกรณ์ขนาดใหญ่	 และ
สหกรณ์ขนาดเล็ก	 เพื่อให้กรรมการสหกรณ์มีคุณสมบัติตาม
มาตรา	89/2	แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์		พ.ศ.	2542		และ					
ที่แก้ไขเพิ่มเติม	ซึ่งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมทั้ง	
2	หลักสตูร	ดำาเนนิฝกึอบรมและขึน้ทะเบียนผูผ้า่นการฝกึอบรม	

	 เมื่อวันท่ี	 22	 ธันวาคม	 2564	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.               
เขา้รว่มพธิเีปดิการประชุมใหญส่ามญั	ประจำาป	ี2564	สหกรณ	์										
ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินปทุมธานี	จำากัด	ณ	หอประชุมใหญ่	
อนุสรณ์	 100	ปี	 ภายในวิทยาการปกครอง	 อำาเภอธัญบุรี	
จังหวัดปทุมธานี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  คร้ังท่ี  4/2564

ประชุมใหญ่ฯ  
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำ กัด

ตั้งแต่ปี	2562	-	2564	รวม	40	รุ่น	3,354	ราย	รวมทั้งได้
มีการขยายระยะเวลาการฝึกอบรมทั้ง	2	หลักสูตร	ในรูปแบบ
ออนไลน์	100%	ไปจนถึงเดือนมิถุนายน	2565	
	 ในการนี้ได้ร่วมกันพิจารณาทิศทางการจัดทำาแผน
พัฒนาการสหกรณ์	ฉบับที่	 5	 (พ.ศ.	2566	 -	2570)	และ
การแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน	 รวมทั้งร่วมหารือใน
ประเด็นอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ณ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
กรุงเทพมหานคร
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	 เมื่อวันที	่10	ธันวาคม	2564	รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.	 กล่าว
เปิดการอบรม	หลักสูตร	 “ผู้ตรวจสอบกิจการข้ันพื้นฐาน”											
ผ่านออนไลน์	จัดโดย	เขตพ้ืนท่ีสหกรณ์สมาชิก	ชสอ.	ภาคตะวันออก	
เฉียงเหนือ	 ระหว่างวันท่ี	 10	 -	 11	 ธันวาคม	 2564	ณ												
โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยนายธงชัย			
พุทธมอญ		รองประธานกรรมการ	ชสอ.		ดาบตำารวจ		เดชาวัตร				
อุ่นสอน	 ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนา	 ดร.เอนก							
ล่วงลือ	นายโกวิท	เกตุงาม	นายพรศักดิ	์คุณวุฒิมโนธรรม	และ
นายทวชิ	ศรสีวสัดิ	์กรรมการส่งเสริมฯ	ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบกำากบั	
ดูแล	เขตพื้นที่ทั้ง	8	เขต	รวมทั้ง	ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการ
ใหญ่	รับฟังข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	และปัญหาอุปสรรคของ

	 เมื่อวันท่ี	 11	 ธันวาคม	 2564	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.             
มอบหมายให้	นายศริิวฒัน	์อินทรมงคล	รองประธานกรรมการ	
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ	ประจำาปี	2564	
และพิธีมุทิตาจิตเจ้าหน้าท่ีเกษียณอายุการทำางาน	ของชมรม													
เจา้หนา้ทีส่หกรณ์ออมทรพัยภ์าคใต	้พรอ้มดว้ย	รอ้ยตำารวจเอก			
สุวิทย์	มากด้วง	กรรมการดำาเนินการ	 เข้าร่วมพิธี	พร้อมมอบ
เงินสนับสนุนจำานวน	20,000	บาท	และมอบของที่ระลึกแก่
เจา้หนา้ทีผู่เ้กษยีณอายกุารทำางาน	ณ	โรงแรมบรรจงบุร	ีจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้

สหกรณ์สมาชิกในเขตพื้นที่ฯ	 เพื่อนำามากำาหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่อไป	
	 ในการนี้	 ดร.สามัคคี	 เดชกล้า	 รองประธานกรรมการ	
ชสอ.	บรรยาย	 “การให้บริการเงินกู้”	 และมอบงบประมาณ
สนบัสนนุ	จำานวน	200,000	บาท	ซึง่เปน็ไปตามแผนงานเของ
เขตพื้นที่ฯ	โดยมี	ดร.ณสรวง	ก้อนวิมล	ประธานกรรมการเขต
พื้นที่ฯ	และกรรมการเขตพื้นที่ฯ	 เป็นผู้รับมอบ	การจัดอบรม
ครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า	90	คน
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	 เมื่อวันท่ี	 18	 ธันวาคม	 2564	รองศาสตราจารย์ 
พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. 
เป็นประธานเปิดการอบรม	หลักสูตร	 “การบริหารการเงิน									
ความเสีย่ง	และการควบคุมภายในของสหกรณอ์อมทรพัย”์	จัด
โดย	เขตพ้ืนท่ีสหกรณส์มาชิก	ชสอ.	ภาคใต	้โดยมี		ดร.สามัคค	ี	
เดชกล้า	 นายธงชัย	พุทธมอญ	รองประธานกรรมการ	ชสอ.	
ดาบตำารวจ	 เดชาวัตร	อุ่นสอน	ประธานกรรมการส่งเสริม
และพัฒนา	ดร.เอนก	ล่วงลือ	นายพรศักดิ์	 คุณวุฒิมโนธรรม	
กรรมการส่งเสรมิฯ	ทีก่ำากบัดแูลเขตพ้ืนทีฯ่	และรอ้ยตำารวจเอก
สุวิทย์	 มากด้วง	 กรรมการดำาเนินการ	 ชสอ.	 ในเขตพื้นท่ีฯ						
ภาคใต้	 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย	 เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น						
ข้อเสนอแนะต่างๆ	ของสหกรณ์สมาชิก	ซึ่ง	 ร้อยตำารวจเอก				

	 เมื่อวันที่	 17	 ธันวาคม	 2564	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.                     
เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ	 โครงการอบรม									
เรื่อง	 “หน้าที่และความรับผิดชอบของสหกรณ์ตามกฎหมาย
ฟอกเงิน	AML/CTPF”	พร้อมด้วย	นายพิทยา	ทิพยโสตถิ										

ภาคใต้

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
นายศิริวัฒน์	อินทรมงคล	รองประธานกรรมการ	นายพรศักดิ์	
คุณวุฒิมโนธรรม	พล.ต.ท.วรวิทย์	 ลิปิพันธ์	 รศ.ทพ.สุรินทร์									
สูอำาพัน	กรรมการ	และนางสาววันทนา	บ่อโพธิ์	กรรมการและ
เลขานุการ	ซึ่ง	ชสอ.	สนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมครั้งนี้
จำานวน	200,000	บาท	ระหว่างวันที่	17-18	ธันวาคม	2564	
ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

สุชาติ	บัวกิ่ง	ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ	ภาคใต้	เป็นผู้กล่าว
รายงาน	ณ	โรงแรมศรีสุขสันต์	รีสอร์ท	ตำาบลอ่าวนาง	อำาเภอ
เมือง	จังหวัดกระบี่	
	 ท้ังนี้เขตพื้นท่ีฯ	ภาคใต้	 ยังได้รับเกียรติจากวิทยากร					
นางสาวอรุณี	 วงศ์ราเชน	 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ภาวะ
เศรษฐกิจการเงินสหกรณ์	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	บรรยายให้
ความรู้เก่ียวกับการบริหารการเงิน	และนายอนันต์	ชาตรูประชีวิน	
อดีตผู ้จ ัดการใหญ่		ชสอ.		บรรยายให้ความรู ้ เก ี ่ยวกับ							
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 ให้กับผู้เข้า							
รับการอบรม	จำานวน	125	คน	
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	 100063	 ตำารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ	์ 1
	 100287	 สยามนิสสัน	 1
	 100362	 สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	 1
	 100519	 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 1
	 100047	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 2
	 100309	 สาธารณสุขจังหวัดพังงา	 3
	 100513	 ประปาเขต	2	 3
	 100966	 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี	 3
	 101068	 พนักงานไซโก้	 3
	 100057	 ตำารวจตรัง	 4
	 100344	 พนักงานยาสูบแพร่	 4
	 100665	 พนักงานโอสถสภา	 4
	 100078	 ครูเลย	 5
	 100128	 ครูนนทบุรี	 5
	 100605	 พนักงานฝาจีบ	 5
	 100081	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 6
	 100514	 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก	 6
	 100591	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 6
	 100811	 พนักงานกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ	 6
	 100253	 ยางสยาม	 7
	 100453	 สำานักงานเลขานุการกองทัพบก	 7
	 100971	 พนักงานสยามกลาสอินดัสทรี	 7
	 101048	 โรงพยาบาลหัวหิน	 7
	 100423	 จังหวัดทหารบกลำาปาง	 8
	 100633	 สาธารณสุขนราธิวาส	 8
	 100669	 ศูนย์อำานวยการสร้างอาวุธ	 8
	 100750	 พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ	 8
	 100136	 ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 9
	 100138	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์	 9
	 100468	 กรมอุตุนิยมวิทยา	 9
	 100920	 พนักงานสมบูรณ์กรุ๊ป	 9
	 100956	 เนาวรัตน์พัฒนาการ	 9
	 100039	 ครูสตูล	 10
	 100153	 ตำารวจแห่งชาต	ิ 10
	 100154	 ตำารวจรถไฟ	 10
	 100158	 อุเทนถวาย	 10
	 100821	 กองพันทหารม้าที	่6	 10
	 100904	 เอสเอ็มทีซี	 10
	 100962	 ฐานทัพเรือสัตหีบ	 10
	 100021	 ครูขอนแก่น	 11
	 100424	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 11
	 100003	 ครูนครราชสีมา	 12
	 100263	 สภาวิจัยแห่งชาติ	 12
	 100266	 โรงพยาบาลแพร่	 12
	 100394	 กองพลทหารปืนใหญ่	 12
	 100662	 พนักงานการประปานครหลวง	 12
	 100697	 นครหาดใหญ่	 12
	 100780	 สาธารณสุขสตูล	 12
	 100079	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 13

 เลขที่สมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ กัด วันครบรอบ 

สมาชิกครบรอบวันก่อต้ัง ประจำ เดือนมกราคม 2565
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 เลขที่สมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ กัด วันครบรอบ 
 100566	 กลุ่มกฤษดานคร	 13
	 100684	 พนักงานโซฟิเทลขอนแก่น	 13
	 100806	 พนักงานบริษัท	สยาม	แอดมินนิสเทรทีฟ	แมเนจเม้นท์	 15
	 100135	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 16
	 100195	 พนักงานบริษัทการบินไทย	 16
	 100737	 พนักงานแคนนอน(ประเทศไทย)	 17
	 100228	 โรงพยาบาลประสาท	 18
	 100483	 ศูนย์การทหารราบ	 18
	 100687	 พนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	 18
	 100869	 สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา	 18
	 100600	 กลุ่มสยามสตีล	 18
	 100326	 กรมพลาธิการทหารอากาศ	 19
	 100912	 กรมช่างโยธาทหารอากาศ	 19
	 100341	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 20
	 100493	 โรงพยาบาลศรีสะเกษ	 21
	 100804	 พนักงานเครือ	ไอ.อาร์.ซี.ที.	 21
	 100986	 โตชิบาแคเรียร์(ประเทศไทย)	 21
	 101003	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	 22
	 100061	 กรมการปกครอง	 23
	 100558	 กองพลทหารราบที่	5	 24
	 100080	 วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ	 25
	 100209	 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง	 25
	 100923	 กรมช่างอากาศ	 25
	 100431	 กรมทหารราบที่	31	รักษาพระองค์	 25
	 100518	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 25
	 101078	 พนักงานลากูน่า	ภูเก็ต	 25
	 100250	 รพช.อบจ.ตาก	 26
	 100389	 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก	 26
	 100977	 บริษัท	อีแอนด์เอช	พรีซิชั่น	(ประเทศไทย)	 26
	 100166	 ตำารวจภูธรจังหวัดหนองคาย	 27
	 100178	 ตำารวจกองพลาธิการและสรรพาวุธ	 27
	 100717	 สาธารณสุขพัทลุง	 27
	 100142	 กรมวิชาการเกษตร	 28
	 100953	 พนักงานยาสูบเชียงใหม่	 28
	 100374	 พนักงานโรงงานทอผ้ากรุงเทพ	 28
	 100505	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 28
	 100585	 มหาวิทยาลัยเกริก	 28
	 100898	 บริษัท	อีซูซุ	มอเตอร์	(ประเทศไทย)	 28
	 100040	 ครูยะลา	 29
	 100116	 ครูแม่ฮ่องสอน	 29
	 100649	 อาร์	เอส	แคนเนอรี่	 29
	 100848	 วินเซอร์โฮเต็ล	 29
	 101085	 ไทเท็กซ์	เอเซีย	 29
	 100014	 ครูพิจิตร	 30
	 100038	 ครูกาญจนบุรี	 30
	 100272	 โรงพยาบาลยะลา	 30
	 100204	 และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 31
	 100231	 พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย	 31
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	 เมื่อวันที	่23	ธันวาคม	2564	รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.	พร้อม
ด้วย	ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการใหญ่	 เข้าร่วมเป็นเกียรติใน
งานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2564	 สันนิบาตสหกรณ์								
แห่งประเทศไทย	 โดยมี	 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดี          
กรมส่งเสริมสหกรณ์   เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบ						
โล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรท่ีทรงคุณค่าต่อกระบวนการ
สหกรณ์	และนายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	ประธานกรรมการ
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ชสอ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่ฯ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	กล่าวรายงาน	ซึ่งมีสหกรณ์
ท่ีเป็นสมาชิก	สสท.	เข้าร่วมประชุม		เพ่ือรับทราบผลการดำาเนินงาน	
ในรอบปีที่ผ่านมา	 และพิจารณาอนุมัติงบประมาณ	ประจำา
ปี	 2565	ณ	ห้องประชุมวายุภักษ์	 ชั้น	 4	 โรงแรมเซ็นทรา										
บายเซน็ทารา	ศนูยร์าชการและคอนเวนชนัเซน็เตอร	์แจง้วฒันะ	
กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

	 ทั้งนี้	 ชสอ.	 ได้มอบงบประมาณสนับสนุน	 จำานวน	
200,000	 บาท	 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานเของเขตพ้ืนที่ฯ										
โดยมี	 นายสุรัตน์	 จันทร์วันเพ็ญ	 รองประธานกรรมการ															
เขตพื้นที่	พร้อมด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่	เป็นผู้รับมอบ	ณ	
โรงแรมมวกเหล็ก	พาราไดส์	รีสอร์ท	จังหวัดสระบุรี	
	 จากนั้น	 เป็นการบรรยายด้านการบริหารจัดการ	
และการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของสหกรณ์	 โดย																								
รองศาสตราจารย์ส่งเสริม	หอมกลิ่น	อาจารย์ประจำาแขนงวิชา
สหกรณ์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
กว่า	90	คน

	 เมื่อวันท่ี	 25	 ธันวาคม	 2564	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. 
เป็นประธานเปิดการสัมมนา	 “การบริหารความเสี่ยงด้าน													
สินเชื่อของสหกรณ์ตามกฎกระทรวง	 และการประชุมใหญ่
สามัญ	ประจำาปี	2563	ของเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก	ชสอ.	
ภาคกลาง”	พรอ้มดว้ย	ดาบตำารวจ	เดชาวตัร	อุน่สอน	ประธาน
กรรมการส่งเสริมและพัฒนา	นายเอนก	ล่วงลือ	กรรมการ						
ส่งเสริมฯ	 ท่ีกำากับดูแลเขตพื้นที่ฯ	 และ	 รองศาสตราจารย์										
วิศิษฐ์ศักดิ์	 แป้นสัมฤทธิ์	 ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ	ชสอ.				
เพื่อนำาเสนอแนวทางการบริหารงาน	ชสอ.	ตลอดจนรับฟัง
ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะต่างๆ	ของสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก
ในเขตพื้นที่ภาคกลาง
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มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
	 เมื่อวันที	่21	ธันวาคม	2564	รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.	พรอ้มดว้ย	
นายศิริวัฒน์		อินทรมงคล		ดร.สามัคคี	เดชกล้า		พลตำารวจโท
วรวิทย์	 ลิปิพันธ์	 รองศาสตราจารย์	 ทันตแพทย์	 สุรินทร์												
สูอำาพันธ์	กรรมการอำานวยการ	นายวินัย	นิยโมสถ	 ท่ีปรึกษา				
ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการใหญ	่	และนางประภาษร		ทิพย์ดี	
รองผู้จัดการใหญ่สำานักธุรกิจ	 ร่วมมอบเงินสนับสนุน																	

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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งบประมาณ	จำานวน	10,000	บาท	ให้แก่	มูลนิธิบ้านนกขมิ้น	
เพื่อสมทบทุนเพื่อจัดซื้อของขวัญและการจัดงานคริสต์มาส				
ให้กับเด็กๆ	บ้านนกขมิ้นในกรุงเทพฯ	และสาขาต่างจังหวัด					
ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี
	 ทัง้นี	้เจ้าหนา้ที	่ชสอ.	ได้นำาสิง่ของ	เสือ้ผา้	ขนม	ของเลน่	
ฯลฯ	มาร่วมบริจาคให้น้องๆ	มูลนิธิบ้านนกขมิ้นด้วย
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สินค้าธุรกิจเสริม

15

802025  
กล่องถนอมอาหาร 2 ใบ พร้อมกระเป๋าเก็บความร้อนราคา  ชุดละ  280.- บาท

802027  
กล่องข้าวสแตนเลสพร้อม

กระเป๋าเก็บความร้อน

ราคา  ชุดละ  280.- บาท

สินค้าธุรกิจเสริม
สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, 
Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งทำ สินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์  
สนใจติดต่อได้ที่  
ฝ่ายธุรกิจเสริม  02-496-1199  ต่อ121,122,105,106



ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด

เปิดทำ การ  วันจันทร์ - วันศุกร์ 
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดทำ การ  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

จัดทำ โดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำ บลบางสีทอง อำ เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 
http://www.fsct.com  E-mail: info@fsct.com

ชำาระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที	่พิเศษ	5.2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่  34 ฉบับที่  413 เดือนมกราคม 2565


